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_____________________________________________________________________________________________ 
 

Velkommen til vores første aften efter sommerferien. 
 
Bestyrelsen håber, at I alle har haft en god sommer, så I nu er klar til at tage hul på en frisk 
sæson med slægtsforskning. 
Tirsdag den 2. september 2014 kl. 19.00 åbner vi igen dørene i vore lokaler på Sydvestvej, og vi 
starter som sædvanlig den dag med gratis kaffe/te. 
Vi indleder denne første aften som ”Medlemmernes egen aften”, hvor alle vil have mulighed for at 
fortælle om deres slægtsforskning i sommerferien. 
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen for efterårets foredrag: 
 
1.  Foredrag den 30. september 2014. Pernille Sonne (Arkivalieronline  

er mere end kirkebøger og folketællinger). 
2.  Udebesøg den28. oktober 2014 til Arbejderbevægelsens Bibliotek &  

Arkiv i Tåstrup. 
3.  Foredrag den 25. november 2014. Mette Mortensen (Fra Peder Madsens  

Gang til parcelhus). 
 
Nyhedsbrevet vil som sædvanlig blive udsendt hver måned, hvor hele programmet for måneden 
omtales. 
Det nye nummer af Slægten vil være til udlevering fra tirsdag den 2. september 2014. 
 
Bestyrelsen/Yrsa Holm Kristensen, fmd 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

Til orientering fra Yrsa 
 
Gruppearbejde med praktiske øvelser i KIP-Browser. 
Efter opfordring fra nogle medlemmer vil Niels Holger Jensen og Kay Høyer, tirsdag den 16. 
september, sammensætte en lille gruppe på 8 personer til at finde personer i de indtastede 
folketællinger ved brug af KIP-Browser.  
De der ønsker at deltage kan melde sig tirsdag den 2. september til Yrsa. Deltagerne skal selv 
medbringe en bærbar PC. Hvis mere end 8 personer melder sig, vil vi lave en venteliste og tage det 
igen lidt senere.  
 
Besøg på Arbejderbevægelsens arkiv i Taastrup den 28. oktober 2014 kl. 16:00 
Vi skal høre om arkivets mange forskellige typer af arkivalier med relation til arbejderbevægelsen. 
Et besøg blandt 'reolerne' vil give at indtryk af mængden og arbejdet med at få registreret det hele.  
Bemærk dog, at der er et begrænset antal pladser (20 deltagere), så tilmelding til Yrsa er 
nødvendig ("først-til-mølle").  
Arrangementet finder sted på Arbejderbevægelsens arkiv på Hørsvinget 5, 2630 Taastrup. Det 
tager ca. 20 min. på gåben at komme fra Taastrup Station til arkivet. 



 
De frivillige vejledere på Rigsarkivet. 
I månederne januar til april kunne nye slægtsforskere, som en forsøgsordning, hver tirsdag få 
vejledning af erfarne slægtsforskere fra DIS Danmark. Til september er de frivillige vejledere 
tilbage på læsesalen, klar til at hjælpe og vejlede en gang om ugen. 
 
DIS-DANMARK fyldte 25 år den 24. maj 2014.  
I den anledning var der et arrangement i Harsdorffsalen på Rigsarkivet,  
hvor alle var velkomne. Der var taler ved formand Susanne Fuglsang og  
Rigsarkivar Asbjørn Hellum samt indlæg om foreningens historie.  
De nulevende medlemmer af foreningens første bestyrelse blev udnævnt  
til æresmedlemmer bl.a. Georg Agerby. 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

Gå på opdagelse. 
 
En anden måde at søge i kirkebøger m.m. 
Gå ind på www.danishfamilysearch.dk  Nej, det er ikke FamilySearch, men en søgeside meget tæt 
på navnet.  
 

Klik på  og udfyld felterne f.eks. således: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Tryk søg og listen kommer frem. Vælg den første på listen: Folketælling 1860 Morten Jensen 2 år, 
tryk på ”funktion” og vælg ”vis detaljer”, så ses hele husstanden, som du igen kan trykke rundt på. 
Se også på nr. 4 nederst på siden: Politiets Registerblade Morten Jensen og tryk igen på ”funktion” 
og ”vis detajler”, så ses det originale register blad. 
 
 
Prøv også et klik på   og se Lægdsruller, Folketællinger, Kirkebøger herfra. 
 
 
Prøv også et klik på Danmarks kortet.   
 
Har du faldne aner i krigen 1864 så prøv et klik på  hvor du kan søge på navn. 
 
Tryk ”Søg i databasen her” skriv f.eks. Hansen og tryk ”søg”. Vælg på listen: Anders Hansen, 
menig, 9. infanteri-Regiment  1. Kompagni. Hans data kommer frem, til venstre ses den originale 
side 122 fra bogen, hvor han ses noteret. 
Prøv også at skive kildehenvisningen ind på nettet og se gravmindesmærket. 
 

http://www.danishfamilysearch.dk


 
Mandtalslister fra Silkeborg 
Siden 22. april 2014 har man på www.silkeborgarkiv.dk  kunnet søge ned i mandtalslisterne. Der 
er indtastet ca. 50.000 borgere fra årene 1915, 1917, 1923, 1929 og 1937. På den dag fik Silkeborg 
Arkiv en ny hjemmeside, der gør det muligt via ét søgefelt at søge ned i en række forskelligartede 
kilder til Silkeborgs historie. Udover mandtalslisterne kan man som noget nyt fx også søge ned i 
databaser over krigsveteraner, matrikler og byregistreringer, samt i et virksomheds-,person- og 
foreningsarkiv.” 
Vælg mandtalslister i ”Online”, søg i samlingen øverst til højre, skriv f.eks. ”Holm” og tryk ”Søg”. 
Skemaet her kommer frem med de muligheder der findes med navnet ”holm”. 
 
 Tryk på ”Mandtalslister” og 
se 
 listen. 

 
Prøv også at trykke på de 
andre muligheder, hvor 
navnet ”holm” figurerer. 
Tryk f.eks. ”Krigsveteraner” 
og se originale papirer.    
 
 

Dødsannoncer fra Aalborgegnen. 
På Lokalhistorisk Arkiv på Hvorupgaard Gl. Skole findes en række kasser med kartotekskort med 
dødsannoncer, nekrologer, mindeord og takkeskrivelser. I 2004 blev dette store materiale overført 
til en database www.corpo.dk/hvorup.php der siden er udvidet til at indeholde omtaler fra hele det 
gamle Aalborg Amt. Pr. 19/5 2014 er der omtale af 28.513 dødsannoncer og databasen bliver 
løbende opdateret. 
Tryk ”Søg person” og skriv f.eks. Ib Lars Andersen, tryk ”Send forespørgsel”, tryk på 
udklipsnummeret og se så de indtastede oplysninger på ham. 
Prøv også at søge i Gravsten. 
 
Ny hjemmeside om danske herregårde. 
Med hjemmesiden www.danskeherregaarde.dk  får vi adgang til informationer om ca. 700 
herregårde i Danmark. Vælg f.eks. ”Historiske kort”, vælg ”Birkelse” i listen til højre og se 
informationerne om gården i årene 1770, 1850, 1900 og 2013. 
 
Køge Bys Histoie. 
Køge Byhistoriske Arkiv har i mange år haft 5 ringbind med optegnelser fra Køge Bys Historie 
stående. De kaldes i daglig tale blot for Børge Greens mapper, opkaldt efter den Køgeborger som 
samlede materialet. 
Byarkivet har nu fået de mange sider digitaliserede, så de kan få den udbredelse og brug som de 
fortjener. Der er mange arkivbrugere, som vil have stor glæde af at benytte disse optegnelser. 
Gå selv på opdagelse i materialet på http://koegearkiverne.dk/ valg Børge Greens optegnelser 
under nyheder og tryk ”Du finder Børge Greens optegnelser her”. Vælg imellem 14 filer på siden. 
 
Ny database  
Museet for Søfart stiller 34.000 gratis billeder af dansk søfart til rådighed for ikke-kommerciel 
brug. De digitale billeder er lette at finde i den digitale billedbase, hvor man som regel også vil 
finde oplysninger om personer på billedet, sted, skib og hvad der ellers findes af oplysninger om 
billedet. 

http://www.silkeborgarkiv.dk
http://www.corpo.dk/hvorup.php
http://www.danskeherregaarde.dk
http://koegearkiverne.dk/


Måske er der billeder af din bedstefar eller hans skib, måske det kan hjælpe dig i jagten på din 
slægtshistorie eller måske du leder efter gamle sømandstatoveringer? 
Gå ind på http://billedarkiv.mfs.dk Søg direkte i søgefeltet eller tryk på billederne, hvor emnelisten 
ses. Vælg f.eks. ”Krigssøfart”, vælg side 6 - Sjælland saboteret (ved at trykke på disketten ses 
billedet, ved at trykke på lup ses omtale) som her: Motorfærgen SJÆLLAND fotograferet efter 
"Schalburgtagen" den 3. november 1943. Tre mennesker omkom, da to tidsindstillede bomber 
eksploderede. Skibet blev på trods af de store ødelæggelser istandsat og sejlede helt frem til 1978. 
Nederst på siden kan man vælge at åbne billedbeskrivelse og skibstekniske data. 
 
I ”Fiskeri” side 3 Flyvefisk ses et billede af en dreng:   
Messedreng Erik Hemmingsen med en flyvefisk om  
bord på S/S HALLAND, sommeren 1928. 
 
I ”Livet om bord” ses mange af de personer der ar- 
bejdede på skibene bl.a. sider 2 M/S Kronborg:  
M/S KRONBORG der sejlede på Øresund. 800  
passagerer, syv godsvogne, 70 personbiler. Til  
venstre ses smørrebrødsjomfru Gitte Hansen bag  
disken i restauranten, 6. november 1989. "Smørre- 
brød tilberedes i restauranten." KRONBORG blev  
senere brugt som ekspeditionsskib fra 1994-1997. 
 
Se også I ”Personalia” hvor der er mange billeder 
med navngivne personer, men prøv selv de mange muligheder. 
 
Find ”måske” dine aner her…. 
www.boghandlereidanmark.dk er et website om boghandlere i hele Danmark gennem tiderne - et 
stykke grundforskning i boghandlerhistorien.  
 
Slå f.eks. op under Herlev og se Peirups Rullende Boghandel på Herlev Bygade 2 (tidl. Herlev 
Bygade 24) 
Den 30.11.1958 etableres boghandel på Herlev Bygade 
 24 (hvor der dengang lå en bondegård) af Frede Peirup  
(f. 1919) og Ester Peirup (f. 1925). De kom fra Hernovs  
Boghandel på Nørrebrogade, som de havde drevet siden  
1949. I 1962 forsøger de med en "rullende boghandel" 
 - en varevogn der kørte rundt i Herlevs omegn og solgte 
 bøger. Det blev ingen succes - så idéen blev gemt til  
tiden ville blive moden.  
Den 30.5.1974 kan ægteparret fejre 25 års jubilæum som boghandlere. Den 14.10.1989 ophører 
bogladen, efter at Peirups forgæves har forsøgt at sælge den.  
Den 1.11.1990 etablerer Frede Peirup en ny boghandel, denne gang på Herlev Bygade nr. 2, men 
den ophører allerede den 12.12.1990. 
 

Læs også de mange gode artikler f.eks.  
”Mit liv som boghandler af Knud Henri Sand”. 

 
 
God fornøjelse fra Yrsa 

http://billedarkiv.mfs.dk
http://www.boghandlereidanmark.dk


___________________________________________________________________________________________ 
 

Medlemsaftener september 2014 
Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi 
kanvære i lokalerne til kl. 21.30. For at forhindre ubudne gæster, kan det ske at vi lukker døren til 
gaden når foredrag etc. starter. 
 
Tirsdag den 2. september 2014 - Medlemmernes egen aften.  
Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale 
med, hvis du vil have gode ideer fra andre  

 
Tirsdag den 9. september 2014   
Temaaften - Georg Agerby vil fortælle om DNA 
Dna er grundlaget for liv på jorden. I hver eneste af vore celler har vi ca. 1060 dna-molekyler, ca 
halvt fra fædrene og halvt fra mødrene side. Hvert molekyle indeholder 'frø' til hvordan næste 
generation vil blive mht udseende og egenskaber. 
For slægtsforskere er de interessante dna-molekyler de såkaldte kønskromosomer. Det er 22  
par Mt-dna-kromosoner, (X-kromosoner),der alle stammer fra individets mor og som videregives 
uændret fra mor til datter. Det sidste par findes i et enten rent Mt-dna par, hvis det findes hos en 
kvinde, eller i et blandet par af et Mt-dna og et Y-dna, som stammer fra faderen. Alle vore evner er 
styret af den dna-profil vi har arvet fra vore forældre.  
 
Tirsdag den 16. september 2014 – Medlemmernes egen aften.  
Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale 
med, hvis du vil have gode ideer fra andre. 
Gruppearbejde med praktiske øvelser i KIP-Browser med Niels Holger og Kay Høier (8 personer). 

 
Tirsdag den 30. september 2014 kl. 19.00   
Foredrag af Pernille Sonne ”Arkivalieronline mere end kirkebøger og folketællinger”. 
I flere år har arkivalieronline givet slægtsforskerne nem og hurtig adgang til de fleste kirkebøger 
og folke- tællinger. De er forholdsvis enkle at benytte. Fra 2012 er nye kildegrupper kommet på, 
og flere af dem giver helt andre udfordringer, men også andre muligheder.  
I dette foredrag gennemgår vi flere af de nye vielser, københavnske skifter og familieretslige sager 
i København. Især de to sidste grupper kræver særlig viden at benytte og er langtfra 
selvforklarende. 
_____________________________________________________________________________ 
 

Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30. 
 

 
Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen. 
Formand Yrsa Kristensen Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html 
Kasserer Annie Aabin Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.htmlForeningens hjemmeside: 
http://sfv-glostrup.dk/  **  Email: sfv@forum.dk 
 

---------------------------------------------------- 
Dette nyhedsbrev er udsendt den 26. august 2014. 

Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin Henriksen sfv-nyt@comxnet.dk Eller telefon 30 33 62 85. 
Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 30. september 2014 
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